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 لصحراويةالبيئة ا

 

الجفاف  هاويسودالمطرفيها  يقلهي المناطق التي 

ندرة الحيوان ويغطى سطحها و والفقر الشديد فى النبات

 الرمال والصخور

  مساحتها

 

 مصر 6 من جملة مساحة تقريبا   ٪ 5.69تها مساحو
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 شبه جزيرة سيناء الشرقية الصحراء الغربية الصحراء

 يحدها من :

 وادى النيل  : الشرق

 دولة ليبيا  : الغرب

البحر  : الشمال

  المتوسط

 السودان دولة : الجنوب 

 يحدها من :

  األحمرالبحر : الشرق

 وادى النيل  : الغرب

  الدلتاشرق  : الشمال

 سودان ال:  الجنوب

 يحدها من :

  خليج العقبة : الشرق

  خليج السويس : الغرب

 المتوسطرالبح: الشمال

 البحر األحمر:  الجنوب

 مصر  من مساحة ٪.  من مساحة مصر٪22   من مساحة مصر 8٪.

  

 

 

 

 { الصحراء الغربية} 

   يبيا والسودانفي لرب مصرويمتد جنوب غيقع  جبل العوينات الجبال

 الهضاب

   فى الشمال:  ريكاامرهضبة ما( 1)

     : في الجنوب  هضبة الجلف الكبير( 2)

  الهضبة الوسطى( 3)
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*******************************************************

{ الصحراء الشرقية }

الجبال 
ربى التى تمتد من الشمال الغ سالسل جبال البحر األحمر( 1)

 جبل الشايبارتفاعا   وأكثرها إلى الجنوب الشرقى

الهضاب

جاللة القبلية والجاللة البحرية الهضبة ( 1)

( هضبة المعازة 2)

 وادى العالقى أهمها أودية هاقطعوالتى تهضبة العبابدة ( 3)

*******************************************************

{ رة سيناءشبه جزي }  

 جبل موسىو قمة جبليةأعلى  جبل سانت كاترين الجنوب : -1 الجبال 

عريش وادى الويخترقهما  التيه والعجمة ههضبالوسط :  الهضاب

السهول
 قليلة االرتفاعجبلية  تظهر وسطها قممعبارة عن سهول ساحلية 

جبل الحالل ( –مثل : ) جبل المغارة 

*******************************************************
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الحرارة
: ارتفاع درجة الحرارة  ( فى الصيف1)

: انخفاض درجة الحرارة خاصة فى الليل  ( فى الشتاء2)

الأمطار
نادرة وتكون فجائية على شكل سيول ويؤدى سقوطها إلى امتالء 

 بالماء 6 األودية الجافة

الرياح
الصببحراء الغربيببة وتصببل إلببى الببوادى  تهببب فببى فصببل الربيببع مببن

وتعببرف  محملببة باألتربببة خاصببة فببى شببهرى مببار  و أبريببلوالببدلتا 

   6  رياح الخماسينب

فى شكل خزانات تتوافر المياه الجوفية  فى مناطق معينة وهى اآلبار والعيون توجد 

األرض ويتم الحصول عليها من حفر االبار 6جوفية فى باطن 

6 فى شكل عيون مائيةطح األرض تلقائيا  تصل إلى س

فبببى البي بببة بالواحبببات  فبببى وجبببود السبببكان ىالرئيسببب االببببار والعيبببون :تعبببد السببببب

6 بالنشاط الزراعىالصحراوية حيث يقومون 

*******************************************************
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 اء 6بسبب ندرة الم الجودةقليلة  رملية صفراءتربة االبي ة الصحراوية تربة  -

ا بسبب اختالط الرمال بالطين وتوافر موارد المياه 6فى الواحات جودتها تزداد  –

*******************************************************

الطبيعى النبات

جببروره بطببرق  تكيببف مببع البي ببة الصببحراويةمببن خببالل التتحمببل الجفبباف  أنواعببه

الميبباه  علببىصببول حلل ات فببى التربببة لمسببافات بعيببدةبببمببد الن( ي1لفببة منهببا : )مخت

 6 الدومأشجار أشجار النخيل ومثل الجوفية 

مثل الصبار 6 أوراقه إسفنجية سميكة تخزن فيها المياه لفترة طويلةله تكون  (2)

6 النباتات الشوكية مثل الحرارة والجفافارتفاع قاوم ت تكون له أوراق إبرية( 3)

الحيوانات البرية

يوجد فى البي ة الصحراوية حيوانات :  –

6 الغزالن واألرانب البرية والثعالب مثل:  تتحمل الجفاف والبي ة القاسية( 1)  

6 اإلبل واألغنام والماعز وأهمهامن أجل الغراء والكساء :  يرعاها البدو( 2)
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 تشغل معظم مساحة مصر 6 –

 6محافظات الحدودما يعرف بسكان نسبة السكان بها قليلة بالنسبة لسكان مصر وهم  –

 ء( شمال سيناء  و جنوب سينا -الوادى الجديد  -مطروح   : )مرسى محافظات الحدود

******************************************************* 

 

 

 

 جتماعيةالخصائص الأ

 األقارب6وزاوج  بين أفراد األسرة الترابط  (2)         6    كبيرحجم األسرة  (1)

 ) ب ( عادات سلبية يجابية) أ ( عادات إ

 فى عادات الزواجفاظ على التقاليد الح( 1)

 يرأسبهااحترام المجالس العرفيبة التبى  (2)

 6 شيخ القبيلة

الحببرع علببى تكببوين العالقببات الطيبببة  (3)

  مع سكان البي ات األخرى

 الضيف امإكر( 4)

 6 اج المبكروالز (1)

  عمل األطفال فى الرعى (2)

ة ممببا ـالج بوسببائل بدائيببـالعبب( 3)

زيبادة الوفيبات خاصبة  إلى ىؤدـي

 بين األطفال 
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 لتعديل بعض العادات السلبية :جهود الدولة 

             6 لزواج المبكر توعية بعدم عمل األطفال وا -1

 وتوفير الرعاية الصحية 6 -3                    6 إقامة المستشفيات -2

 

 

****************************************************** 

 ثانياً : الخصائص التعليمية

لجهبود الدولبة فبى نتيجبة  ببدأت تقبل تبدريجيا  هره النسببة و( ارتفاع نسبة األمية ) 

 مواجهة المشكالت

 : جهود الدولة لحل مشكالت التعليم

 مما أدى إلى زيادة نسبة التعليم  المعاهدو الكلياتوالعديد من المدار   ت( أقام1)

أصبببح هنببان مهندسبببون وأطببباء وأسبباترة جامعبببات مببن البي ببة الصبببحراوية ( 2)

  المجتمع فى خدمةيعملون 

******************************************************* 

 الاقتصادية الخصائصثالثاً : 

 م سكان البي ه الصحراوية بحرفه الرعى 6( يعمل معظ1)

 ( انفاض مستوى المعيشة للسكان 26)

 لحل المشكالت االقتصادية  :جهود الدولة 

( تعميبر الصببحراء واستصببالح األرااببى ممببا سبباعد علببى زيببادة الغببراء وزيببادة 1)

 التبادل التجارى 6

ء المنتجعبات ( االهتمام بالمشروعات السياحية وتشجيع المستثمرين على إنشبا2)

 ( تشجيع سياحة السفارى 36والفنادق 6                                      )
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******************************************************* 

 

 

ا  ينتقلبون مبن مكبان آلخبر بحثبو البي بة الصبحراويةنشاط تقليدى قديم يقوم ببه سبكان  هو –

  العشبالماء وعن 

 : ره الحرفةالقبائل التى تقوم بهأهم  –

 6الصحراء الغربية ب فى محافظة مطروح:  على أوالدقبيلة ( 1) 

 6 الصحراء الشرقية: ب قبائل العبابدة( 2)  

 : أهم حيوانات الرعى –

  6 توفر اللحوم واأللبان والجلود والصوف التى ( الماعز واألغنام واإلبل) 

******************************************************* 

 

 السياحة

 الزراعة  الرعى

   البترول التعدين واستخراج الصناعات الحرفية 

 أهم الأنشطة الاقتصادية 

 فى البيئة الصحراوية
 







00

The Future

(الداخلة  - الخارجة -البحرية  -سيوة  واحة :)مثل الواحات توجد فى  –

   أهم المحاصيل الزراعية : –

6 وهامه لسد حاجات السكان  مثل القمح  والشعير:  الحبوب الغرائية( 1) 

  والمشمش 6نخيل والزيتون ال أشجارمثل :  النباتات الشجرية( 2)  

******************************************************* 

ترتبط الصناعات الحرفية فى البي ة الصحراوية بتوافر الموارد الالزمة للصناعة 6 –

:  أمثلة   

6 األيدى العاملةوفرة أشجار النخيل و كثرة بسبب :  قيام صناعة حفظ التمور( 1)

أصواف األغنام وأوبار الجمال 6  وفرةبسبب :  ىقيام صناعة السجاد اليدو( 2)

*******************************************************

يعمل عدد كبير من السكان فى حرفة  التعدين واستخراج البترول 6   –

العمرانية القريبة من مناطق التعدين  المراكزمنهم فى استقر عدد كبير  –

 6وحقول البترول   



00

توزيع الموارد المعدنية والبترول فى البي ة الصحراوية

فى مناجم الواحات البحرية بالصحراء الغربية 6الحديد 

فى مناجم أبو طرطور والسباعية 6الفوسفات 

يناء 6 فى أم بجمة بشبه جزيرة سالمنجنيز 

فى الصحراء الشرقية ) مناجم السكرى ( 6الرهب

البترول 

الطبيعىالغاز

سيناء فى سواحل خليج السويس وشمال الصحراء يوجد فى 

 6  الغربية

*******************************************************

ية لعدة أسباب منها : تعد السياحة من األنشطة االقتصادية الهامة فى البي ة الصحراو

6ى النادرة مثل الكبش الجبلوالطيور بالنباتات والحيوانات  هاتمتع (1)

حمية الصحراء 6ى مثل مجرب السياح لسياحة السفارمما يالخالبة  هامناظر (2)

6اترين فى سيناء وجبل موسى زارات السياحية مثل دير سانت كمتعدد ال (3)

6 ة السياحةمومخيمات وطرق جيدة لخد فنادقمن توافر المنشآت ( 4)
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 مشاكلها 6 تعد البي ة الصحراوية مستقبل مصر لرا تتركز جهود الدولة فى حل –

 :البي ة الصحراوية ومنهاتتعدد مشكالت  –

 تملح التربة (  –السيول  –حركة الرمال  –) ندرة المياه  

 المياه ندرة

 : طق الصحراويةتندر مياه المطر فى المنا –

 مما يؤثر سلبا  على النباتات 6    

: نتيجة لالستهالن الزائد فى المياه ينخفض منسوب المياه  –

6 

 الرمال حركة

 ببة الصببحراوية تببؤثر حركببة الرمببال بفعببل الريبباح علببى البي – 

       6 إتالف الحقول الزراعية (1) فتؤدى إلى :

 لى الطرالنقل لتراكم الرمال ع ( تعطيل حركة2) 

 6  ردم اآلبار وزيادة التصحر( 3) 

 السيول

 تؤدى السيول إلى : 

 تدمير الحقول الزراعية والمبانى 6                (1)

 تدمير الطرق مما يؤدى إلى تعطيل حركة النقل 6                                ( 2) 

 تملح التربة
ها بسببب هى تبراكم األمبالح علبى سبطح الترببة وداخبل مسبام

 تبخر المياه واستقرار الملح على سطح التربة 6

 

******************************************************* 
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 6الصحراوية االهتمام بمشاريع استصالح األرااى فى البي ة ( 1)

 6 العميقة فى مناطق االستصالح مثل مشروع شرق العويناتحفر اآلبار ( 2)

 ربط الصحراء بالوادى والدلتا 6ولتسهيل حركة التجارة  ة من الطرقإنشاء شبك (3)

 6 ىتشجيع سياحة السفار (4)

 6 إنشاء المنتجعات والفنادقو ةاالهتمام بالمشروعات السياحي (9)

 6 االهتمام بالمحميات الطبيعية مثل محمية الصحراء البيضاء ومحمية رأ  محمد (.)

 6 ةـبان الرمليزراع الكثـروع استـة مشـإقام (7)

 6  وادى العريشب الروافعةمثل سد  للسيولسدود على األودية التى تتعرض  إنشاء( 8)

 

****************************************************** 
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مصر بـ : خص الله وطننا

( موقع متميز على بحرين مهمين 16)

ارهبا سبواحلها فيهبا خيبرات كثيبرة عباا النبا  بجو ( امتداد عدد مبن البحيبرات علبى2)

ثروات البحر فى معيشتهم وتجارتهم وأعمالهم فعرفبت  وعمروا سواحلها واعتمدوا على

 ة الساحلية 6   حياتهم بـ ) حياة البحر ( وسميت بي تهم بالبي

*******************************************************

الهضاب من البحر بعد الجبال واو يتسع أو يضيق تبعا  إلقترابشكل شريط سهلى قد  –

يلة ممتدة في :سواحل طوكبيرة ورتبط بالبحار والمسطحات المائية الالبي ة الساحلية ت -

سواحل البحر المتوسط وجه المقارنة
  في الشمال

سواحل البحر األحمر 
  في الشرق 

امتدادها
 أقصىتمتد من مدينة رفح فى 

حتبببى مدينبببة السبببلوم  الشبببرق

 غرب ا 6

 متبد مببن مدينببة طابببا شببماال  ت

 حاليبببب إلبببى جنبببوب مدينبببة

    حتى الحدود السودانية 6 
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 ) أ ( السهول الساحلية

 أقسامها

 تنقسم إلى ثالثة أقسام :

السببباحل الشبببمالى لشببببه  (1)

 سيناء جزيرة

: يمتببد  سبباحل دلتببا النيببل (2) 

مبببن ببببور سبببعيد حتبببى غبببرب 

        اإلسكندرية 6

 لشببمالى الغربببى( السبباحل ا3)

 اإلسكندرية حتى السلوم     من : 

 تنقسم إلى قسمين :

( مببببن مدينببببة السببببويس 1)

 6 حاليب جنوبا  مدينة  حتى

 ( علببببببى خلببببببيج العقبببببببة2)

 وعلببى خلببيج السببويس مببن

ى ـإلببببب محمبببببد مدينبببببة رأ 

         س ـويـسـالمدينة 

 

 

 

 

  
 

 ( وخالبة ومتنوعة منها عية جميلةتتمتع البي ة الساحلية المصرية بظاهرات طبي) 

 مطلة على البحر المتوسطالسهول ساحلية ال (1)

   6 معظمها الرمال الناعمةوتغطى  بشكل عام واالنبساطباالتساع ( تتميز 1)

يوجد بها ظاهرات طبيعية مثل الكثبان الرملية وسالسل التالل الجيرية ناصعة  (2)

                      تخزين مياه األمطار فى  وهى تقوم بدور مهم الشمالى  البياض على طول الساحل

 ساحلية مطلة على البحر الأحمرالسهول ال( 2) 

وتتسبع تضبيق فبى منباطق وجببال البحبر األحمروتمتد بين البحر األحمر شرق ا  (1)

 ا  جنوب بشكل عام باالتجاه

 الجبال من البحر القتراب بالضيق يتسمالسهل الساحلى على خليج العقبة  (3)

      6 أكثر اتساعا  فهو خليج السويس ى جانبأما السهل الساحلى على   (3)
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 ) ب ( الخلجان والرؤوس الأرضية

 

ساحل البحر 

 المتوسط

 يتميز بوجود عديد من :

  خليج أبو قير وخليج العرب: مثل  الخلجان المتسعة (1)

رأ  الحكمة علم الروم  : مثل األراية رؤو ال( 2)

  عةبالضو

البحر  ساحل

 الأحمر

على طول ساحل البحر األراية تقل الخلجان والرؤو  ( 1)

 خليج العقبة ( –) خليج السويس األحمر

خليج السويس ساحلى تكثر الخلجان والشروم على ( 2)

والتى أنشئ عليها العديد من الموانئ الهامة مثل  والعقبة

 يبع والسويس 6   نووميناء شرم الشيخ  

 

******************************************************* 

 

 الشعاب المرجانية هـ()

 

 صفاء مياههنظرا  ل فى مناطق متفرقة بالمياه الضحلة لساحل البحر األحمر تنتشر –

 6 المياه فيه حركةته وهدوء ودفء حرار

ة تحتاج الشعاب المرجانية إلى ظروف طبيعية معينة لتنمو فيها مثل المياه الضحل –

 6 حركة المياهوصفاء المياه ودفء الحرارة وهدوء 

 رب السياحى تتميز بمناظرها وألوانها الخالبة وتمثل عامال  مهما  للج –

******************************************************* 
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درجة 

الحرارة 

حيث يلعب البحر دورا   بمناخ معتدل طوال العامتمتاز بصفة عامة 

 6 تلطيف درجة حرارة الجو معظم فصول السنة ا  فىهام

الرياح

6طول العام برياح هادئة تمتاز  : فى فصل الصيف –

 الجو اح شديدة تتسبب فى تقلبـريلرض ـتتع : الشتاءفصل فى  –

6 التى تستمر لعدة أيام متواصلةبالنوة و بما يعرف

األمطار

 إقامةيساعد على  مما طالبحر المتوس لعلى ساح األمطارتسقط  -

يناء والساحل الشمالى الغربى مختلفة شمال س الزراعة فى مناطق

تندر االمطار على سواحل البحر االحمار واحيانا تسقط بشدة  -

وتسبب ما بعرف بالسيول 6

*******************************************************

البحر المتوسطساحل على 

التببى تعتبببـر مراعببى طبيعيببة للحيوانببـات مثببـل  الحشببائش واألعشبباب ىتتمثببـل فبب –

6 الزيتون واللوز مثل أشجار األغنام والماعز بجانب 

  الحيوانات البرية مثل الغزالن والثعالب البرية على طول هرا الساحليوجد بعض  –

البحر الأحمرساحل على 

والغرقد والسمار 6 شجيرات المانجروفتتمثل النباتات الطبيعية فى  –

6 قليل جد ا من الغزالنالوى الحيوانات التى تعيش فيها القط البرمن  –

*******************************************************
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يتركز سكان البي ة الساحلية فى المدن الساحلية ومراكز العمران المختلفة 6 –

يوجبد بهبا بعبض المبدن الكببرى المليونيبة  محافظبة ةإحبدى عشبريعبيش السبكان داخبل  –

و بورسعيد 6 اإلسكندريةك

أسباب تركز السكان في البي ة الساحلية

 التى هى أسا  التنمية االقتصادية 6وجود الموارد الغرائية و المواد الخام  (1)  

 والتجارة 6 ىتعتبر المنطقة الساحلية مجاال  حيوي ا للنقل البحر (2)  

6 لجرب السياحىل مقصدا  أساسيا  المناظر الطبيعية البي ية الهامة التى تعتبر توافر ( 3)  

*******************************************************

-أهم هره الخصائص : ة الساحلية للبحر أثرا  كبيرا  فى عادات وخصائص سكان البي
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الخصائص الاجتماعية

سلبية) ب (عادات ايجابية) أ ( عادات 

ال البي ة ـأعم ألن :ل فى جماعة ـالعم (1)

شحن و التعاون مثل الصيد الساحلية تحتاج إلى

وتفريغ السفن

 األخطار حب المخاطرة والشجاعة فى مواجهة (2)

م األعمالـفى معظ لـرأة للرجـة المـمشارك (3)

 البحرأعمال فى  أوقاتهميقضون معظم  همألننتيجة 

6تاـات الصيد والمهرجانـبمسابق ( االحتفـال4)

 6 على العالم الخارجى ( االنفتاح9)

الهجرة غير الشرعية6 (1)

تصريف المخلفات  (2)

والصناعية فى  المنزلية

البحر 6

6 الصيد غير القانونى( 3)

لخصائص التعليميةا

زيادة عدد المدار  6 و –نات الب خاصة التعليم بين سكان البي ة الساحليةارتفاع نسبة 

*******************************************************

 الخصائص الاقتصادية

 ( ال يعمل سكان البي ة الساحلية بالزراعة إال فى مناطق محدودة 6 1)

6  الصناعة والتجارةيعمل سكان البي ة الساحلية بأنشطة اقتصادية أخرى ك (2)

*******************************************************
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 عملللالزراعية  وأمن البي ة الصحراوية نحو المدن الساحلية  داخلية هنان تيارات هجرة

 بها لترويحاو باألنشطة االقتصادية المختلفة فهى منطقة جرب من البي ات األخرى للعمل 

*******************************************************

البيئة مشكلات سكان 

 الساحلية
جهود الدولة

 المدن فىالسكانى خاصة  االزدحام (1)

6 التلوث البي ى وانتشار األمراض  (2)

إنشاء مدن جديدة مثل مدينة برج  (1)

  6 العرب الجديدة

إنشاء ى والكبار مد الطرق (2)

مصانع

*******************************************************



 
 

 
00 

 

 

 

 

 

 

 أنعم الله على البي ة الساحلية فى مصر بعديد من الموارد التى ساعدت –

 على قيام كثير من األنشطة االقتصادية 6 

******************************************************* 

 لساحليةأولاً : الموارد الطبيعية بالبيئة ا

 

 الصناعة( 2) صيد الأسماك( 1) 

الموجودة بهره البحيرات تعد ميـاه -

البي ـة المصدر الرئيسى لألسمان فى 

ما يزيد  مصر ويبلغ إنتاجها السنوى

 األسمان مصر من إنتاج  ٪ 6.على 

أكبر البحيرات  بحيرة المنزلةتعد  -

 من حيث اإلنتاج 6

 الصناعات المختلفة : يعمل السكان فى

 6صناعة الغزل والنسيج ( 1)

 6صناعة الحديد والصلب  (2)

 6والغاز  ( معامل تكرير البترول3)

 6صناعة السفن  (9)

البترول استخراج ( 3)

 الطبيعى والغاز
 الرعى( 4) 

 باستخراجتتميز البي ة الساحلية  -

 طبيعى ال البترول والغاز

 حقـول رولـول البتـم حقـأه: مـن 

 (غارب  رأ  –جان المر – ) بالعيم

 حقولأهم حقول الغاز الطبيعى من : 

 6 ( مااى أبو  – ى) أبو قير البحر

في تنتشر مراعى األغنام والماعز واإلبل 

 6خاصة الساحل الشمالى 

ين اإلسكندرية ب : ساحل مريوط -

 6 شمال سيناء - والسلوم
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 ةالسياح( 6) الزراعة( 5)

على طول : أشجار الزيتون( 1)

 سيناء الشمالى و شمال الساحل

 ويخرج منها أجود أنواع الزيتون

 6 التين : خاصةمزارع الفاكهة  -

 مزارع الموالح والشعير 6 -

المرتبطة باألنشطة يعمل بعض السكان 

 : مثلبالسياحة 

 6األعمال الفندقية واستقبال السياح  -

 التجارة والنقل البرى( 7)

فى عمليات شحن وتفريغ السفن فى الموانئ  يعمل عدد من سكان البي ة الساحلية -

 باالاافه إلى عمليات نقل البضائع والمسافرين عن طريق البحر 6

 

******************************************************* 

 ثالثاً : المشكلات الرئيسية فى اللبيئة الساحلية

 

 جهود الدولة المشكلات الرئيسية فى البيئة الساحلية

لوث ت

مياه 

 الشاطئ

صبرف دن والصرف الصبحى للمبإلقاء ( 1) 

 فى البحر 6 المصانع

   سفن الشحن وسفن نقل البترول  ( حركة2)

 على صحة اإلنسان 6              األسمان و يؤثر علىو

قببببوانين  أصببببدرت

 ىتجببببببببببرم رمبببببببببب

 مخلفببات الصببرف

  البحرمياه  فى

تآكل 

 السواحل

ى حببت الصببخور التببهببو قيببام األمببواج بن –

يحبببدث بفعبببل نحبببت و تشبببكل سببباحل البحبببر

 األمواج خاصة ساحل الدلتا 6

يؤدى إلى إزالة الشواطئ الرملية وتدمير  –

 بعض الشاليهات المخصصة لالصطياف 6

المحافظبببببة علبببببى 

مبببببببن الشبببببببواطئ 

ن خبببالل مبب التآكببل

عمببببببل مصببببببدات 

 لحماية الشواطئ
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ى ؟عرابااااامد ااأ أحمد عرابى أأح

تجنيد أوالد عمد الببالد ب أمرالرى  فى عهد سعيد باشا الجيشلتحق باهواابط مصري  –

6 ومشايخها

 توفيق 6   الخديوى أخر يترقى حتى وصل إلى رتبة أميراالى ) عميد ( فى عهد –

*******************************************************

ام التركى و الجركسى 6 إسماعيل اد استبداد النظ ىكفاحه منر عصر الخديوبدأ  –

  6 األجنا غيرهم من باقى طالب بالمساواة بين أبناء مصر و –

 وأصبببح "مصببر الفتبباة  " سببريةالجمعيببة ال تأسببيسفببى مببع بعببض المصببريين  اشببترن –

عضوا  بارزا  فيها 6 

*******************************************************

دورهبببم البببوطنى ببببنفس اإلخبببالع والجبببرأة رى ولهبببم كانبببت هنبببان زعامبببات وطنيبببة أخببب

والتضحية وهم  : 

محمببود سببامى  –عبببد العببال حلمببى  –علببى بببم فهمببى   –علببى الروبببى  –محمببد عبيببد )

حمد عبده (اإلمام م –البارودى 

6باشا عهد إسماعيل لقروض التى زادت فىلنتيجة : التدخل األجنبى ( ازدياد 1) 

6 التى منحتها الدولة العثمانية للرعايا األجانب فى مصراألجنبية  االمتيازات -
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6 إنشاء مراقبة ثنائية ) إنجليزية فرنسية ( على الموارد والمصروفات فى مصر -

6 من الجند وم ات من الضباط المصريين ه اآلالفتسريح  : اهمال الجيش (2) 

 األحوال االقتصادية للمصريين  6 ( سوء3)

*******************************************************

 5 فبىوالشبعب  الجبيشمظاهرة عابدين السلمية التى اشترن فيها  ى (عراب) أحمد قاد  -

وعراوا :م  1881سبتمبر 

لخديوى توفيق والتى نادت بـ :مطالب اجيش والشعب ل *

 66618ى زيبادة عببدد الجبيش إلبب – تشببكيل مجلبس نببواب – وزارة المسبتبدةالببإسبقاط )  

    6(  جندى

* نتائج مظاهرة عابدين :

اختيبار تشبكيل وزارة جديبده وجبيش واألمبة وتبم مطالبب العلى وافق الخديوى للموافقة  

والتبى عبين فيهبا أحمبد عراببى نباظرا   م 1881سببتمبر 14فى ريف باشبا لتوليهبامحمد ش

للجهادية 6 

*******************************************************

*موقف إنجلترا من الحركة الوطنية :

فى مدينـة اإلسكندرية ادث ـوح( وقفـت إنجلتـرا اـد الحركـة الوطنيـة فدبـرت بعض ال1)

أنحاء البالد 6فى  إقرار األمن والنظام) أحمد عرابى ( على  عدم قدرة تكون دليال  علىل

 *ارب مدينة اإلسكندرية :

6 م 1882 يوليه 11اإلسكندرية فى  مدينة ضرب( بادر البريطانيون ب2)

م  من الوزارة 18826يوليه  26فى أحمد عرابى  توفيق ىالخديو( أقال 3)

( قرر الشعب المصرى مواصلة الدفاع عن البالد بزعامة أحمد عرابى 6 4)

*خط سير االحتالل البريطاني :

كفر الدوار دخول البالد عن طريقفى القوات البريطانية فشلت  -

 بعد خيانة ديلسبس ألحمد عرابى  قناة السويس فاحتلت -

م 6 1882 رـسبتمبب14ر فبى ـل الكبيبـالتبب ىش عراببـعلى جيتغلبـت القـوات البريطانيـة  -

18826سبتمبر  19ثـم احتلـوا القاهـرة فى 

*******************************************************
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طانيا سياسة السيطرة على كل مرافق البالد 6( اتبعت بري1)

6 هو الحاكم الفعلى للبالدفى مصر المعتمد البريطانى  ( صار2)

6   الفرنسية (البريطانية و المراقبة الثنائية ) إلغاءب قامت بريطانيا (3)

6 أصحاب البنون األوروبية ( السيطرة على مالية البالد لمصلحة4)

( ألغت مجلس النواب الرى عاصر الثورة العرابية 96)

إهمببال  مببع ىبببالقطن المصببر  الصببناعة البريطانيببةالبببالد إلببى قاعببدة لتزويببد  حولببت (.)

        6 الصناعة المصرية

6 فرض ارائب باهظة على المصريين( 7)

( اغط اإلنفاق الحكومى خاصة فى ميزانية التعليم والصحة 86)

العمليبات الحربيبة  الخسبائر التبى نتجبت عبن نجلتبرا مقاببلإلدفع تعويض بمصرالزام  (5)

 6 أثناء االحتالل

******************************************************

الحركة الوطنية في مواجهة االحتالل

 

بالرغم من تامر توفيق واتباعه على الحركة الوطنية والرى أدى الى تمكين بريطانيا  -

حتال مصر اال ان الشعور الوطنى مازال موجود لدى المصريينمن ا

أدرن الشعب المصرى ان بمقدرتة االستمرار في التمسم بالمطالب الوطنية التي نادى  -

بها عرابى 6
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مصطفى كامل

6 م15ن القر أواخرفى  تولى زعامة الحركة الوطنية –

 : تهدف الىخطبه ومقاالته كانت   –

 تجدد الشعور الوطنى 6  (1) 

 6   ريطانى ورفض وجوده ( كراهية االحتالل الب2)  

إقناع المصريين بأن جالء االحتالل البريطانى عن مصر ليس مستحيال  6 ( 3) 

مصر والقوى الدولية التى يمكنها : داخل بالقوى الوطنية اتجه إلى االتصال  –

 ( مساعدة المطالب المصرية 16)

اجتراب الخديوى عبا  حلمى الثانى إلى صفوف الحركة الوطنية 6 ( محاولة2)

م وظهور دورها الوطنى 6 1566قام بتأسيس جريدة اللواء عام  –

قام بفضح المزاعم اإلنجليزية وسياسة االحتالل فى مصر عن طريق اتصاالته  –

الشخصية سواء :

وربيين لزيارة القاهرة 6( بدعوة أصدقاء أ2)         ( بزيارة الدول األوربية 16)

مع المصرية حتى عقدت  للحركة الوطنية المؤيدينحكومة فرنسا من أكبر كانت  –

6فتخلت عنه  م 1564عام  باالتفاق الودى   ما عرف  انجلترا

أدى كفاح مصطفى كامل إلى : * 

  م 6 .156عقب حادثة دنشواى عام من منصبه كمعتمد بريطانى عزل اللورد كرومر ( 1)

م 6  1567( إنشاء الحزب الوطنى عام 2)

*وفاة مصطفى كامل :

رفيقبه ليخلفه فى زعامبة الحبزب البوطنى  م 1568عام توفى مصطفى كامل فى فبراير  –

6 فى الجهاد محمد فريد
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محمد فريد

السياسيببـة فببى واببـع ) محمببد فريببد ( برنامجببا  لسياسببـة قوميببـة تحببـرن كافببـة القببـوى  –

6 الخارجيةو الداخلية البـالد على أسا  بحث المشاكل

دعا ) محمد فريد ( إلى :  *كفاحه :

6        جالء االحتالل البريطانى عن مصر( 1)

ى 6         إنشاء مجلس نياب( 2)

 6 تأسيس حكومة وطنية مستقلة (3)

      مد امتياز شركة قناة السويس 6 ( رفض4)

6  إنشاء مدار  ليلية لتعليم العمال والفقراء مجانا  ( 4)

رحيلة خارج مصر : *

تضبيق عليبه االحبتالل البريطبانى سبلطات عندما وجد أن السلطات الحاكمة فبى مصبر و –

وتراقبه :

6  إلى أوربا (  مد نشاط الحركة الوطنية1)

 ةـة السياسيببببيببببـالت المصرـث المشكببببـرات لبحببببـمؤتمببببن الـديد مببببـارن فببببى العببببـشبببب( 2)

   باستقالل مصرة المناداو ةـقتصادية واالـواالجتماعي

*وفاتة :

م 6  1515نوفمبر  19توفى ) محمد فريد ( فى  –

*******************************************************
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م   1515يخ مصر باعتباره زعيم ثورة اكتسب ) سعد زغلول ( أهمية فى تار –

 من أسرة مصرية 6م 1898فى يوليه  إحدى قرى مدرية الغربيةسعد زغلول بولد  –

*******************************************************

 6 انضم إلى الثورة العرابيةو فى صحيفة الوقائع المصرية عمل محررا  ( 1)

6 القضاءعمل بالمحاماة ثم باشتغل ( 2)

6 شارن فى الدعوة إلنشاء الجامعة المصرية (3)

م  156.6فى سنة  المعارف نظارةتولى  (4)

6   م 1516( تم اختياره وزيرا  للحقانية ) العدل حاليا  ( فى سنة 9)

    6 م1513فى سنة  عيةيشرتبالجمعية ال انتخب عضوا  ( .)

*******************************************************

أعلنبت انجلتبرا حمايتهبا علبى فم  1514أغسبطس  4بدأت الحبرب العالميبة األولبى فبى  –

م وإنهاء تبعيتها للدولة العثمانية 6 1514ديسمبر  18فى  مصر

ب العالمية األولى بسبب :الظروف االقتصادية واالجتماعية أثناء الحر ساءت –

 6 من المصريين ا  كبير( جندت بريطانيا عددا  1)   

 ( واعت الخطوط الحديدية والموانى فى خدمة القوات البريطانية 26)   

*******************************************************
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6 زدياد الوعى القومى والدعوة إلى التحرر( ا1)

لحرب مصر أثناء ا علىالبريطانى تالل اإلجراءات التعسفية التى فراها االح( 2)

 6 بحق كل أمة فى تقرير مصيرهامبادئه التى تنادى  ) ويلسن ( رئيسالإعالن ( 3) 

*******************************************************

تبم تبأليف وفبد مصبرى مبن  م 1518الحرب العالمية األولى فبى نبوفمبر  اءانتهبعد 

لمطالببببة سبببلطات االحبببتالل  ىلعزيبببز فهمبببى وعلبببى شبببعراوسبببعد زغلبببول وعببببد ا

6 إلغاء الحماية البريطانية على مصر( 1البريطانى بـ :)

6الرقابة على الصحف و إلغاء األحكام العرفية( 2)  

موقف السلطات البريطانية
 السلطببـات البريطانيببـة فببى مصبـر التصريببـح ألعضببـاء الوفببـد المصببـرى تـرفضب –

الوطنية على6  السفـر إلى باريـس لعرض المطالبب

اببد اتجببه أعضبباء الوفببد المصببرى إلببى تعب ببة الببرأى العببام الببداخلى فببى مصببر  –

6ى االحتالل البريطان

نفبيهم تبم والمصرى  وثالثة من أعضاء الوفدباشا القبض على سعد زغلول ألقى –

تى فجرت الثورة 6هرا اإلجراء بمثابة الشرارة الوكان  ) مالطة ( إلى جزيرة

م0909أحداث ثورة 
اشببترن ثببم  م 1515مببار   5الطلبببة فببى بمظبباهرات بببدأت الثببورة فببى القبباهرة  –

 لمنببع اتصببالفببى الثببورة وقطعببوا الخطببوط الحديديببة والتلغرافيببة  العمبال والفالحببين

6المنتشرة فى أنحاء البالد  البريطانية قواتال

البالد 6 ورا  اجتماعيا  خطيرا  فى جلة تطمسالمرأة المصرية  شاركت فى الثورة –

أروع انتصارات الثورة 6المسلمين واالقباط  أبناء األمة من  امنضماكان  –

موقف بريطانيا : -

  م1515أبريبببل  زغلبببول ورفاقبببه فبببىالسبببلطات البريطانيبببة عبببن سبببعد أفرجبببت  –

ب األمة على مؤتمر الصلح بالتوجه إلى باريس لعرض مطال وسمحت لهم







30

The Future

فه بالحماية البريطانية مؤتمر الصلح آمال المصريين فى االستقالل باعتراخيب  –

موقف المصريين بعد مؤتمر الصلح 
بعد أن أدرن أدرن المصريون أنه ال خبالع لهبم مبن االحبتالل إال باالعتمباد علبى  –

أنفسهم 6

وبعبض زعمباء  ( سبعد زغلبول) علبى ألقـت سلطـات االحتـالل البريطانى القبض  –

6 ونفتهم إلى جزيرة) سيشيل ( بالمحيط الهندىى الوفد المصر

البريطانيبة والسفن لى مقاطعة البضائع والبنون إاشتدت الثورة ولجأ المصريون  –

 6 مقاطعة تامة

6 وزمالئه زغلول عن سعدارتبكت سلطات االحتالل فأسرعوا باإلفراج  –

م 0900فبراير  08تصريح ( 0)
دولببة مسببتقلة  مصببرب اعترفببت فيببه 1522فبرايببر  28رت بريطانيببا تصببريح أصببد –

شكليا  مع احتفاظ بريطانيا بـ : نتهاء حمايتها على مصروا سيادة ذات

       6 المواصالت البريطانية فى مصر نتأمي (1)    

أجنبى 6عتداء أو تدخل إالدفاع عن مصر اد أى  (2)    

 6 حماية المصالح األجنبية وحماية األقليات( 3)    

6(  م1855إلتفاقية يناير  إلدارة السودان وفقا   ىحكم ثنائ) السودان ( 4)    

 : م 0900فبراير  08 نتائج  تصريح –
م 6 1523واع دستور  (1)   

( 6 أغلبية مطلقة سعد زغلول زعامةب( إجراء اإلنتخابات العامة ) نال الوفد 2)   

 م 6 1524أول حكومة دستورية فى مصر عام ( شكل سعد زغلول 3) 

 م 6  .153استمر هرا الواع حتى إبرام معاهدة  –
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طلعت حرب واالقتصاد المصرى

 تدهورت األحوال االقتصادية في مصر اثتاء االحتالل البريطانمى 6 -

تقالل اليكون اال من خالل سيطرت المصريين على اقتصادهم أدرن طلعت حرب ان االس -

* إنشاء بنم مصر :

استطاع طلعت حرب بمشاركة مجموعة من العاملين في مجبال المبال والتجبارة تأسبيس  -

م يديرة مصريين وتحت اشراف وطني 15266بنم مصر عام 
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االحتالل البريطانى من :عانى المجتمع المصرى تحت  -

م مما أدى الى ترمر بعض الضباط الشرفاء فساد الحكاالفقر والجهل والمرض و -

 م 6 1592يوليو  23تأسيس تنظيم الضباط األحرار والرى قاد ثورة و   

*******************************************************

جتماعيةاالسبا  ألا قتصاديةاالسبا  األ سياسيةالسبا  األ

البريطانى االحتالل 

لمصر وفساد الحكام 6

ارتفاع األسعار وقلة 

6الدخل وانتشار الفقر 

سوء توزيع الثروات 

 العدالة االجتماعيةوغياب 

6 وانتشار الجهل والمرض

*******************************************************

إقامة القضاء على 
6 عمار وأعوانهاالست -1

6 القضاء على اإلقطاع -2

حتكار وسيطرة رأ  المالالا -3

6 إقامة عدالة إجتماعية -1

6 إقامة جيش وطنى قوى -2

6 إقامة حياة ديمقراطية سليمة -3

0
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 إجتماعيا : – (1)

 6الرى ينص على تحديد كملكية االرااى الزراعية اعى إصدار قوانين اإلصالح الزر -

 سياسيا : – (2)

 إلغاء النظام الملكى وإعالن الجمهورية 6 -

   6 مصرو القوات البريطانيةبين جالء الاتفاقية  عقد -

        6 م.159يوليو  .2قناة السويس فى شركة تأميم  - 

 اقتصاديا : – (3)

 تمصير البنون والشركات 6 -

      6 م1571فى عام  هحاوافتت على نهر النيل بناء السد العالى -

   بناء الصناعة الثقيلة مثل مصنع الحديد والصلب بحلون 6 -

 عسكريا : -(4)

 االهتمام بالكليات العسكرية وتنوع مصادر االعداد والتسليح 6 -

 6 سيا و إفريقيا ومن أبرزها ثورة الجزائرآمعظم حركات التحرر الوطنى فى  ةساندم  

 خارجيا : –( 9)

 م 15986إقامة وحدة بين مصر وسوريا  -

  مساندة معظم حركات التحرر الوطنى في اسيا وافريقيا 6 -

******************************************************* 
 العدوان الثالثى على مصر

 أسباب العدوان : -1

نتيجة اعالن مصر تأميم شركة قناة السويس تأمر كل من إنجلترا وفرنسبا وإسبرائيل  -

 اء عليها 6على مصر وقامو باالعتد

 أسباب فشل العدوان : -2

 تالحم الجيش والشعب لصدد العدوان 6   -

 تضامن اشعوب العربية بجانب مصر 6 -

 معاراة االتحاد السوفيتى للعدوان وهدد بالتدخل العسكرى لصالح مصر 6 -
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أثببره فببى  مناصببرة حركببات التحببرر الببوطنى فببى أسببيا و أفريقيببا كببان لنجبباح مصببر فببى -

زعامببة مصببر  للعببالم العربببى فكببان العببدوان مببن جانببب إسببرائيل للقضبباء علببى  التخطببيط

والببرى انتهببى  15.7يونيببو  9اإلسببرائيلى الببرى دعمتببه الواليببات المتحببدة األمريكيببة فببى 

 بهزيمة مصر 6 

 احتلت إسرائيل كال من : * نتائج العدوان :

 شبة جزيرة سيناء والضفة الشرقية للقناه 6 -أ

 السورية 6 هضبة الجوالن -ب

 الضفة الغربية لنهر األردن بما فيها القد  الشرقية 6 -ج

 

******************************************************* 
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 م1573مصر قبل حرب أكتوبر 

 حرب االستنزاف : -*

التببى  حببرب االسبتنزاف م ( 1573م  و قببل حبرب  15.7شبهدت الفتبرة مببا ببين حببرب  -

 استطاع الجيش المصرى فيها  أن يلقن العدو اإلسرائيلى درسا  قويا  6

إسبببرائيل إلببى إقامبببة سلسببلة مبببن التحصببينات العسبببكرية المنيعببة أمبببام الجبهبببة  قامببت  -

 6 المصرية مثل خط بارليف والساتر الترابى 

******************************************************* 

 م1573وبر أسباب حرب أكت

 

   رفض إسرائيل لمفاواات التسوية السلمية واستمرار احتاللها لألرااى العربية 6      ( 1)

   وإزالة آثار العدوان 6       لتها إسرائيل تحرير األرااى العربية التى احت( 2)

 إنهاء حالة الالحرب والالسلم التى فرات على المنطقة 6     (3)

 مصرى والعربى 6       الجندى الرد كرامة  (4)

 6 إعادة المالحة البحرية فى قناة السويس (9)

***************************************************** 

 م1573أحداث حرب أكتوبر 

 

بإعبادة بنباء قوتهمبا واعبداد خطبط تم التنسيق بين الجيش المصرى والجيش السورى  –

 6     الحرب في سرية تامة 

م ، العاشـر مبن رمضبان 1573لساعة الثانية بعد ظهـر الساد  من أكتوبـر فى تمـام ا –

 القتال على الجبهتين المصرية والسورية 6    هـ فوجئ العالم ببدء1353

 

0 
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 : تمكنت قواتنا المسلحة من –

 ر جسيمة بها 6تدمير مواقع العدو في سيناء وإحداث خسائ  -1

 ات الجيش من خاللة الى سيناء 6إزالة الساتر الترابى وعبور وحد -2

 تحطيم تحصينات خط بارليف المنيعة واربان صفوف العدو وفقدان السيطرة 6   -3

بوقبف إطبالق النبار  338تدخلت الـدول الكبرى وصدر قرار مجلس األمبن البدولى رقبم * 

 ووافقت كل من مصر وإسرائيل عليه 6           

لكنهبا إسبرائيل ، وحاولبت اقتحبـام مدينبـة السبويس التزمـت مصـر بالقـرار ولبم تلتبـزم  –

 فشلت بفضل تعاون الشعب مع القوات المسلحة 6        

م والبرى نبص 1573أكتبوبر  29يوم  346عاد مجلس األمن وأصدر القرار الثانى رقم  –

 على : 

 ) وقف إطالق النار وجميع األعمال الحربية بين الطرفين وعودة القوات المتحاربة إلبي  

 م وإنشاء قوة دولية للمراقبة ( 6             1573أكتوبر  22 ما كانت عليه يوم

واجتمببع الفريببق المصببرى واإلسببرائيلى لبببدء  1573أكتببوبر  28انتهببت الحببرب يببوم  –

 مباحثات تنفير قرار مجلس األمن 6 

******************************************************* 

 م1573وبر عوامل نجاح حرب أكت

 

 التدريب المستمر 6 (3)    العقيدة القتالية 6           ( 2)   ( الخداع االستراتيجى 6     1)

 ( قوة اإليمان 6 .)           السرية التامة 6      (9)     التعاون العربى 6           (4)

******************************************************* 

 م1573ب أكتوبر نتائج حر

 كسر حاجز الخوف واستعادة الشعب المصرى ثقته بنفسه 6        (4)

 تغير نظرة العالم للجيش المصرى وانبهاره بأدائه العسكري تخطيطا  وتنفيرا  6 (9)

 القضاء على أسطورة التفوق المطلق للجيش اإلسرائيلى ) الجيش الرى ال يقهر ( 6          (.)

 دورها الرائد في المنطقة العربية 6      استعادت مصر ( 7)

 م 6    1579عودة المالحة بقناة السويس تحت السيادة المصرية الكاملة فى يونيو  (8)

 6 عـن طريق المفاوااتالستعـادة أراايها اتفاقـية سـالم مـع إسرائيل توقيـع ( 5)



 
 

 
35 

 
 

 
 م 2611يناير  29ثورتا                      في مصر  التحوالت السياسية واالقتصادية واالجتماعية

  م2613يونيو  36و                               م2613يوينو  36م حتى 1592خالل الفترة من    
           

 

 م2611يناير  29أحوال مصر قبل ثورة 
 

البرئيس السبـادات تبولى نائببـه حسبنى مببـارن الحكبـم فبى مصبـر واستمبـر  بعـد اغتيبال –

 م 6  2611فبراير  11م حتى  1581ه للبـالد من حكمـ

  شهدت فترة حكم مبارن : –

                                       6 إنشاء مترو األنفاقو( مشروعات البنية التحتية 1) 

 6 ( التوسع فى إنشاء المدار 3)

 الت 6* لكن ساءت أحوال مصر بسبب العديد من التجاوزات واالخطاء في محتلف المجا

 

 م2611يناير  29أسباب ثورة 

 

أسبا  
 الثورة

( سببببوء األوابببباع االقتصببببادية واالجتماعيببببة والسياسببببية 1)

 والتعليمية والصحية 6

 لفساد في جميع مؤسسات الدولة 6( انتشار ا2)

وسيطببببـرة الحببببـزب الببببوطنى م 2616نتخابببببـات ( تزويبببـر ا3)

 على أغلبيـة مقاعـد مجلسى الشعب 6 الديمقراطى

داف أه
 الثورة

 لعدالة االجتماعية للمواطن 6                           الكرامة والحرية  

 حرية عدالة اجتماعية 6 عيش شعار الثورة

 

3       
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أحداث 
 الثورة

انتشببـار دعببـوات الشبببـاب علببى الفببيس بببـون وتببويتر للخببروج  (1)

    م 2611يناير  29ميادين مصر يوم للتظاهر السلمى فى جميـع 

اشتعال المظاهرات فى ميدان التحرير والميادين العامة  (2)

 6للمحافظات 

 قطع جميع وسائل التواصل االجتماعى 6 (3)

استخـدام العنف اد المتظاهرين بإطالق خراطيم المياه وقنابل ( 4)

 الغاز المسيل للدموع 6

وتخليهبـا عبـن مهامهبـا  الفـراغ األمنى بعـد انسحبـاب الشرطبـة (9)

البلطجيبببة علبببى اقتحبببام السبببجون وفبببرار المسبببجونين ممبببـا شبببجع 

 باإلاافة لسوء الحالة األمنية بالمجتمع 6   

لحمايبة  نزول القوات المسلحة إلى الشبوارع والميبادين العامبة( .)

 ممتلكات الدولة والمنشآت العامة 

       لمواطنين والمحافظة تشكيل اللجان الشعبية لحماية ا( 7)

 لنظام 6( إسقاط الرئيس وا8)

 

إنجازا
ت 
 الثورة

محمبببد حسبببنى  ىمثبببل فبببتالم ىاط رأ  النظبببام السياسبببـإسقببب( 1)

 مبارن 

 الشعب والشورى ىحل مجلس( 2)

 6السياسيين واإلفراج عن المعتقلين ( 3)

ممبببا يسبببمح للعديبببد مبببن  تشبببكيل األحبببزاب بمجبببرد اإلخطبببار( 4)

ل التيارات بممارسة العمل السياسى والت كان ال يسمح لها من قب

  6 

 ( إجراء تعديالت على الدستور وإجراء استفتاءات عليها 6 9)

( إجراء انتخابات تشريعية وتشكيل البرلمبان بمجلسبى الشبعب .)

 والشورى 6

التأكيببد علببى الوحببدة وتأكيببد وترسببيخ اإلحسببا  بالمواطنببة ( 7)

 6الوطنية 

 مطالبةاسى لدى الشعب والمصرى و( ارتفاع الوعى السي8)
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م2613يونيو  36رة أسباب ثو

استمرار سوء األحوال االقتصادية واالجتماعية والسياسية 6 -1

لم تقدم السياسات الجديدة حلوال للمشكالت التي يعانى منها غالبية الشعب المصرى 6 -2

ازدياد األصوات المعاراة للحكم والمطالبة باجراء انتخابات رئاسية مبكرة 6 -3

م2613يونيو  36أحداث ثورة 

تزايدت أعداد المعاراين وقامت المظاهرات وحدثت االشتباكات بين المؤييدين  -

والمعاراين لحكم محمد مرسى 6

تدخلت القوات المسلحة ودعت لقيام مصالحة بين الرئيس والمعاراة خالل أسبوع 6 -

رفض الرئيس الموافقة على اجراء انتخابات رئاسية مبكرة ورفضت المعاراة دعوتة  -

لحوار 6ل

تجمعت اعداد هائلة من الشعب المصرى في الشوارع والميادين في ثورة جديدة يوم  -

م 26136يونيو  36

م2613يونيو  36نتائج ثورة 

عزل ال يس محمد مرسى وتسليم السلطة الى المستشار عدلى منصور 1-6

م 26146م وصدر دستور جديد 2612تعديل دستور  -2

اسة وإعالن فوز المرشح عبدالفتاح السيسى 6عقد انتخابات الرئ -3


